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Список викладачів Відокремленого структурного підрозділу «Чернятинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету» , які атестуються у 2020-2021 навчальному році 

№ ПІБ Посада Педстаж 
Результати поперед 

атестації, дата 

Термін та установа 

проходження ПК 

Вид атестації 

(чергова, 

позачергова) 

На що 

претендує 

1. Бардюк 

Валентина 

Володимирівна 

Викладач 

економічних 

дисциплін 

20 років Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії             

«спеціаліст вищої 

категорії», 2016 р. 

Донецький національний 

університет ім. В. Стуса.  

Свідоцтво СПК 712023,         

від 12.01. 2018 р.,  

Вінницький національний 

аграрний університет 

Центр підвищення 

кваліфікації, 

післядипломної освіти та 

дорадництва, свідоцтво 

№ 00497236/000036-20 

від 23 березня 2020 р., 

30год 

Всеосвіта – 4 год.   

чергова Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

2. Білоус Валентина 

Іванівна 

Викладач 

іноземної мови 

23 роки Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти, 

свідоцтво СС 

00493706/008560-19 від 

чергова Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 



вищої категорії», та  

педагогічному  

званню «викладач – 

методист», 2016 р. 

23 березня 2019 року,  

НУБіП  України ННІНОТ 

сертифікат № СС 

00493706/000530-20 з 23 

по 27 березня 2020 р. 

Все освіта – 8 год.  

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

педагогічного 

звання 

«викладач-

методист» 

3. Волкотруб Сергій 

Аркадійович 

Викладач 

технічних 

дисциплін 

2 роки Кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст»,2018 р. 

Планується підвищення 

кваліфікації в 

Вінницькому  

національному аграрному 

університеті Центрі 

підвищення кваліфікації, 

післядипломної освіти та 

дорадництва, листопад 

2020 р. 

чергова Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 

4. Горячий  

Василь 

Андрійович 

Викладач 

спецдисциплін 

по 

бджільництву 

28 років Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному 

званню «викладач – 

методист», 2016 р. 

Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування 

України ННІ 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво 12 СПВ 

178022, від 6 листопада 

2015р. 

Планується підвищення 

кваліфікації в 

Вінницькому  

національному аграрному 

університеті Центрі 

підвищення кваліфікації, 

післядипломної освіти та 

чергова Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

педагогічного 

звання 

«викладач-

методист» 



дорадництва, листопад 

2020 р. 

5. Гук 

Людмила 

Пилипівна 

Викладач 

суспільних 

дисциплін 

29 років Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії»  та 

присвоєному 

педагогічному 

званню «викладач – 

методист», 2016 р. 

НУБіП  України ННІ 

післядипломної освіти, 

2016. Свідоцтво 12 СПВ 

187730 

Всеосвіта – 8 год 

На Урок – 4 год   

Планується пройти 

підвищення кваліфікації в 

НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти, 

листопад 2020 року 

чергова Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

педагогічного 

звання 

«викладач-

методист» 

6. Кордонський 

Василь 

Анатолійович 

Викладач 

технічних 

дисциплін 

27 років Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії “спеціаліст 

I категорії”, 2016 р 

НУБіП  України ННІ 

післядипломної освіти, 

листопад 2015 р. 

Свідоцтво 12 СПВ 

178018,  

Вінницький національний 

аграрний університет 

Центр підвищення 

кваліфікації, 

післядипломної освіти та 

дорадництва, свідоцтво 

№ 00497236/000022-20 

від 23 березня 2020 р., 30 

год 

чергова Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

7. Кострич Світлана 

Федорівна 

Викладач 

математики 

28 років Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

Вінницький ОІПОПП 

2015 р. Свідоцтво 

СПКПП № 005115.    

чергова Відповідність 

раніше 

присвоєній 



категорії «спеціаліст 

І категорії», 2016  р. 

НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти, 

2016 р. Свідоцтво 12 

СПВ 187733 

Все освіта – 10 год 

На Урок – 16 год 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст І 

категорії» 

8. Крук Інна 

Миколаївна  

Викладач 

економічних 

дисциплін   

11 років  Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 

Департамент освіти і 

науки Вінницької 

облдержадміністрації 

Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Вінницька академія 

неперервної освіти», 

свідоцтво № 008484 від 

23.10.2015 р. 

Планується пройти 

підвищення кваліфікації в 

Вінницькому  

національному аграрному 

університеті Центрі 

підвищення кваліфікації, 

післядипломної освіти та 

дорадництва, листопад 

2020 р. 

позачергова Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст І 

категорії» 

9. Лабановський 

Віктор 

Андрійович 

Викладач хімії 28 років Відповідає  раніше  

присвоєній 

кваліфікаційній  

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

2016 р. 

Донецький 

національний 

університет ім. В. Стуса. 

Свідоцтво СПК 712036,  

від 12.01. 2018 р.  

 

Планується пройти 

підвищення кваліфікації 

чергова Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 



в НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти, 

листопад 2020 року  

категорії» 

10. Малюта  

Віталій 

Феодосійович 

Викладач 

спецдисциплін 

з агрономії 

41 рік Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії “спеціаліст 

вищої категорії”  та 

педагогічному 

званню «викладач-

методист»,2016 р 

Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування 

України, листопад 2015 

р. Свідоцтво 12 СПВ № 

178050 

 

Планується пройти 

підвищення кваліфікації 

в НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти 

чергова Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

педагогічного 

звання 

«викладач-

методист» 

11. Присяжнюк 

Олена 

Володимирівна 

Викладач 

спецдисциплін 

з агрономії 

20 років Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній  

категорії “спеціаліст 

вищої категорії”, 

2016р. 

НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти, 

свідоцтво СС 

00493706/008600-19 від 

13 березня 2019 року,  

Вінницький 

національний аграрний 

університет Центр 

підвищення кваліфікації, 

післядипломної освіти 

та дорадництва,  

свідоцтво № 

00497236/000005-20 від 

23 березня 2020 р., 30 

год 

чергова Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

12. Шульган  

Вадим 

Вікторович 

Викладач 

технічних 

20 років Відповідає раніше 

присвоєному 

кваліфікаційній 

НУБіП України 

післядипломної освіти, 

Свідоцтво 12 СПВ 

чергова Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 



дисциплін категорії              “ 

спеціаліст I  

категорії”, 2016 р 

187743, 2016 р 

Донецький національний 

університет ім. В. Стуса, 

свідоцтво  СПК 712052, 

від 12.01.2018 р.  

Вінницький національний 

аграрний університет 

Центр підвищення 

кваліфікації, 

післядипломної освіти та 

дорадництва, свідоцтво 

№ 00497236/000036-20 

від 23 березня 2020 р., 30 

год 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

13. Шульган  

Марія 

Ярославівна 

Викладач 

економічних 

дисциплін 

13 років Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст I 

категорії» , 2016 р. 

Донецький національний 

університет ім. В. Стуса, 

свідоцтво  СПК 712053, 

від 12.01.2018 р.,  

Вінницький національний 

аграрний університет 

Центр підвищення 

кваліфікації, 

післядипломної освіти та 

дорадництва,  свідоцтво 

№ 00497236/000017-20 

від 23 березня 2020 р., 30 

год 

чергова Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

14. Барда Людмила 

Володимирівна  

Бібліотекар І 

категорії  

18 років  Відповідає раніше 

займаній посаді 

«бібліотекар І 

Вінницький обласний 

навчально-методичний 

центр галузі культури, 

мистецтв та туризму, 

чергова Відповідність 

раніше 

займаній посаді 

«бібліотекар І 



категорії», 2016 р свідоцтво  

12СПВ № 111139  

від 09 листопада 2015р. 

Планується пройти 

підвищення кваліфікації 

при Вінницькому 

обласному навчально-

методичному центрі 

галузі культури, мистецтв 

та туризму, листопад 

2020 р. 

категорії» 

15. Буровська 

Людмила 

Дмитрівна  

Завідуюча 

бібліотекою  

35 років  Відповідає раніше 

присвоєній посаді 

«завідуюча 

бібліотекою», 2016 

р. 

Вінницький обласний 

навчально-методичний 

центр галузі культури, 

мистецтв та туризму, 

свідоцтво  

12СПВ № 111134  

від 09 листопада 2015р. 

Планується пройти 

підвищення кваліфікації 

при Вінницькому 

обласному навчально-

методичному центрі 

галузі культури, мистецтв 

та туризму, листопад 

2020 р. 

чергова Відповідність  

раніше 

присвоєній 

посаді 

«завідуюча 

бібліотекою» 

16. Волкотруб 

Тамара 

Григорівна  

Бібліотекар  15 років  Відповідає займаній 

посаді «бібліотекар», 

2016 р 

НУБіП України ННІ 

післядипломної освіти 

свідоцтво СС 

493706/006286-18  

від 18 травна 2018р. 

чергова Відповідність  

займаній посаді 

«бібліотекар» 

 


